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దేవుడున్నాడన?  దేవుడున్నాడు అనుటకు రుజువులు - కారయకరమం 4 

అన్ౌనసర్: ఈ రోజు  John Ankerberg Showలో దేవుడున్నాడన్ే అంశాన్నా ప్రజలు నమ్మకుండన 

అడడ ంప్డుతునా విషయం ఏమిటి? ప్ర్రరమ్మ్యుడు, బలవంతుడ ైన దేవుడు, ఈ లోకంలో ఇంత అవినీతిన్న, 

భాధలను ఎందుకు అనుమ్తిస్ుు న్నాడనే్ ప్రశ్ా వలన ఈ స్మ్స్య ప్రా రంబభమ్వుతునాదన్న ప్లువురు 

చ ప్ుతున్నారు. 

అన్ౌనసర్: ఈ స్మ్స్యలోన్న కలవరప్రచే అంశాల్నా, జఞా నయుకు మ ైన అంశాల్నా చర్చంచ బో తునానే్టి మ్న 

అతిధి, వేదనంతి Dr. William Lane Craig, మ్న తరంలో ఉతుమ్ శరణే ిప్ండితున్నగా ప్లువుర్చే 

ప్ర్గణించబడుతున్నాడు.  Dr. Craig,  ఇంగలండ్ లోన్న  Birminghamయూన్నవర్ిటీలో ఫిలస్ఫిలో  

Ph.D.ప్టాా న్నా,  Munich యూన్నవర్ిటీలో  Doctor of Theology డిగరేన్న ప్ ందిన వయక్తు  John Ankerberg 

ప్రత్ేయక క్ారాయకమే్ాన్నక్త మిమ్ుమలను ఆహ్వాన్నస్ుు న్నాం. 

**** 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మ్ా ప్రర గాే ంకు ఆహ్వాన్నస్ుు న్నామ్ు. ప్ర్రు  John Ankerberg మ్ాత్ో 

కలుస్ుకునాందుకు  Thanks క్్రైస్ువ దేవుణిి  అంగరకర్ంచకుండన అనే్క మ్ందిన్న ఆప్ు చేస్ుు నా ఒక మ్ుఖ్యమ ైన 

ప్రశ్ాను, గుర్ంచి నే్డు చర్చంచ బో తున్నామ్ు. అది అవినీతి, భాధలను గుర్ంచిన స్మ్స్య . ఆ స్మ్స్య ఇది 

ప్ర్రమ్ామ్యుడు, బలవంతుడ ైన దేవుడు, లోకంలో ఇంత అవినీతిన్న, బాధలను ఎందుకు అనుమ్తిస్ుు న్నాడు . 
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ఈ న్నటి మ్న అతిధి ప్రప్ంచంలోన్న ప్రధనన ఫిలాస్ఫర్ లలో ఒక ర్రన్న, Dr. William Lane Craig. And, Dr. 

Craig, ఈ ప్రశ్ాకు మీరేమ్న్న జఞవాబు న్నస్ాు రో వివర్ంచండి.  

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: జఞన్, ఈ అంశాన్నా గుర్ంచి మ్నం చదివిస్్ు  , మొదట అవినీతిక్త స్ంభందించిన  

జఞా నయుకు మ ైన  స్మ్స్యకు భావాలకు  స్ంభందించిన   స్మ్స్యకుమ్ధయ నునా వయత్నయస్ాన్నా జఞగేతుగా 

ప్ర్శీల్నంచు క్ొన్నల్న.  అవినీతిక్త స్ంభందించిన  జఞా నయుకు మ ైన  స్మ్స్య, ఈ లోకంలో దేవుడు అవినీతి ర్ండు 

కలస్ి ఉండడనన్నా హేతు బదధంగా ఎలా వివర్ంచనలన్న చూస్ుు ంది. ఇక, మ్ానస్ిక స్మ్స్య, తమ్కూ, 

ఇతరులకూ అతయంత కష్ాా ల్నాకల్నగ్స్ుు నా దేవున్న దేాషించ కుండన, ఎలా ఉండ గలమ్నే్ స్మ్స్యకు 

స్ంబంధించినది. ఈ వయత్నయస్ాన్నా కనుగోటంచనలా మ్ుఖ్యమ్నుకుంటున్నాను. 

ఎందుకంటే అవినీతి స్మ్స్యత్ో మ్ానస్ికంగా క ంగ్ప్ర తునా వయక్తుక్త జఞా న్నన్నక్త స్ంభందించిన స్మ్స్య ఎలాంటి 

ఆస్క్తున్న కల్నగ్ంచ కుండన, అతడు దనన్నా న్నరలకయం చేస్్ స్ిితి రావచుచ అంత్ే క్ాకుండన, మ్ానస్ిక స్మ్స్య యొకక 

జఞవాబు, దనన్నా కే్వలం వేదనంతప్రమ ైన ప్రశ్ాగా మ్ాతరమే తలుస్ుు నా వార్క్త, ఇది వేదనంత ప్రంగా ఎకుకవ 

ప్రా ధననయత లేన్న అంశ్ంగా కన్నప్రించే అవక్ాశ్ం కూడన అధికంగానే్ ఉనాది,కనుక, న్నజంగా అనే్కులు అవినీతిక్త 

స్ంభందించిన మ్ానస్ిక స్మ్స్య త్ోనే్ గాన్న జఞా నప్ు స్మ్స్యత్ో వయవహర్ంచడం లేదను కుంటున్నాను . ఐత్ే 

ఈ ర్ండిటిన్న మ్నం ప్ర్శీల్నంచనల్న. ఎందుకంటే ప్రజలీ స్మ్స్య జఞా న్నన్నక్త స్ంబంధించిన దనుకుంటున్నారు. ఈ 

అభి ప్రా యం తప్పన్న మ్నం న్నరూప్రించగల్నగ్త్ే, తరాాత మ్ూలక్ారణం లోక్త, అనగా మ్ానస్ిక స్మ్స్యలోక్త  

వెళ్లడం వీలవుతుంది. 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  జఞా న యుకు మ ైన స్మ్స్యత్ో చరచను  ప్రా రంభిమ్చుకుందనం. 
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జఞా  డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: న యుకు మ ైన స్మ్స్యను మ్రల మ్నం ర్ండు భాగాలుగా  విభజంచ గలం. ఈ 

వయత్నయస్ాన్నా తప్పక ప్ర్శీల్నంచనల్న.హేతుబదధమ ైన వాదం , నమ్మదగ్న వాదం .ఈ స్మ్స్యలో, హేతుబదధమ ైన 

వాదం, దేవుడు, అవినీతి కలస్ి ఉండటం కచిచతంగా అస్ాధయ మ్న్న భోదిస్ుు నాది. ఈ ర్ండు, కదల్నంచ బడన్న 

వస్ుు వు, అడడగ్ంచరాన్న శ్క్తు వంటివి. ఒకటి ఉనాట్లల త్ే, మ్రొకటి ఉండటంకుదరదు. ఈ లోకంలో 

అవినీతివేదనలు ఉన్నాయి గనుక దేవుడు ఉండటం కుదరదన్న మ్నం తలంచనల్న. దనన్నక్త మ్ారుగా, బహుశ్ 

జరగవచుచననే్ వాదం, దేవుడు, అవినీతి కలస్ి ఉండటం, స్ాధయమేనన్న చ ప్ుతునాది. స్రే, మేమ్ు దనన్నా 

ఒప్ుపకుంటున్నాం. ఐనప్పటికీ్, ఈ విధంగా జరగడమ్నే్ది చనలా కషాం. ఈ లోకంలో ఉనా అవినీతి నీ 

బాధలను చూస్్ు  దేవుడు ఉండటమ్నే్ది చనలాకషాం.  

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను . మొదటి దనన్నా చ ప్పండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: అవినీతి స్మ్స్యకు స్ంబంధించిన హేతుబదధమ ైనవాదం ఏమ్న్న చ ప్ుతునా దంటే, 

ఈ ర్ండు ప్రతిప్ాదనలు ఒక దనన్నక్ొకటి ప్ ంతనలేన్న వంటునాది. ప్ర్రమ్ామ్యుడ ైన దేవుడు ఉన్నాడు, అవినీతి 

కూడన ఉనాది. అవినీతి, వేదన భాధలు లోకంలో ఉన్నాయి గనుక, ప్ర్రమ్ామ్యుడ ైన దేవుడు లేదన్న మ్నం 

తలంచుక్ోవాల్న.అవినీతి స్మ్స్యలోన్న హేతు బదధమ ైన వాదం ఇది. జఞన్, ఈ వాదం లోన్న స్మ్స్య ఏమ్ంటే, ఈ 

ర్ండు ప్రతిప్ాదన్నలకు మ్ధయ ఒక హేతు బదధమ ైన వయత్నయస్ాన్నా ఇప్పటి వరకు ఎవారూ చూప్రించ లేక 

ప్ర యారు ఒకటి అవినీతి స్మ్స్య హేతుబదధమ ైన వాదం ఇది. జూన్, ఈ వాదం లోన్న స్మ్స్య ఏమ్ంటే, ఈ 

ర్ండు ప్రతిప్ాదనలకు మ్ధయ ఒక హేతుబదధమ ైన వయత్నయస్ాన్నా ఇప్పటి వరుకు ఎవారూ చూప్రించ లేక 

ప్ర యారు. ఒకటి ఉంటే మ్రొకటి ఉండదనే్ందుకు వీలేల దు.కనుక, ఈ ర్ండు ప్రతిప్ాదనలు ప్రస్పరం వయతిరేక 

మ ైనమ్న్న న్నస్ిు కుడు చ ప్ుతున్నాదంటే, వయతిరేకత వాటిలోప్ల అణగ్ఉనాదను క్ోవాల్న. ఎందుకంటే అది 
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స్పషాంగా బ ైటకు కనప్డటం లేదు. అలాగ్రత్ే, దనన్నలోన్న వయతిరేఖ్తను బ ైటకు త్ చిచ దనన్నా స్పషాంగా చూప్రించే 

క్ొన్నా స్ంగతుల్నా అతడు ఉహ ంచుకుంటునాడన్నామ్ాట. దీన్నలోన్న స్మ్స్య ఏమ్ంటే, ఇ న్నస్ిు కుడు గాన్న, ఏ 

వేదనంతి గాన్న ద గ్ ఉనా ఆ అంశాలను వయతిరేకత లోంచి వెలుప్ల్నక్త తీస్ుకు వచిచ దనన్నన్న బాహ్వటంగా 

చూప్రించడం లో ఇతవారకు ఎలాంటి విజయాన్నా స్ాధించ లేక ప్ర యారు.   

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  Bill, మ్నం మ్రొక అడుగు మ్ుందుకు వెళ్లల, లోకం లో దేవుడు, అవినీతి 

ఉండటం స్ాధయమేనన్న హేతువాదం ప్రక్ారం న్నరూప్రించనగలమ్ాన్నారు . మీరు ఆ అన్నన్న ఎలా చ యయగలరు? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను, ఇది స్ాధయం క్ాదన్న న్నస్ిు కులు న్నరూప్రించ లేక ప్ర వడమే క్ాదు ఇద ి

స్ాధయమేనన్న మేమ్ు కచిచతంగా న్నరూప్రించగం దేవుడు స్రాశ్క్తుమ్ం తుడు, స్మ్స్ుం త్ ల్నస్ిన వాడు మ్ర్యు 

అవినీతి లోకంలో ఉనాది అనే్ మ్ూడవ అంశాన్నా మేమ్ు జోడిస్్ు  చనలు. 

దనన్నక్తస్ంబంధించినవాదం ఇది అవినీతినీ భాదల్నా అనుమ్తించ డనన్నక్త దేవున్నక్త మ్ంచి క్ారణనలున్నాయి . 

ఇలాంటి స్ిదనద ంతం న్నజమ్యియయ అవక్ాశ్మ్ునాటలయిత్ే, దేవున్నత్ో ప్ాటు ఈ లోకంలో అవినీతి, భాధలు 

ఉన్నాయనడంలో ఎలాంటి అస్ంగతం కన్నప్రించడం లేదన్న నమ్మ గలమ్ు. కనుక ఈ లోకంలో అవినీతిన్న, 

కష్ాా లను అనుమ్తించడనన్నక్త  దేవున్నక్త తగ్న క్ారణనలున్నాయన్న న్నరూప్రించే అతి బరువెైన భారం ఇప్ుపడు 

న్నస్ిు కున్న ప్ర ైన ప్డింది. ఐత్ే ఇలా న్నరూప్రించడం, హేతువాదప్ు రరత్నయ ప్ూర్ుగా అస్ంభవం . 

ఆస్ాక్ష్యయధనరప్ు బరువును ఇప్పటి వరకు ఏన్నస్ిు కుడు విజయవంతంగా భర్ంచ లేక ప్ర యాడు. కనుక నే్నీ 

రోజు మ్ా ప్ర్రక్షకులకు చ ప్పడనన్నక్త ఎంతగాన్ో స్ంత్ోషిస్ుు న్నాను ప్ండితుల౦దరూ, న్నస్ిు క వాదనన్నా బలప్రచే 

వేదనంతులు కూడన  ఈ లోకంలోన్న భాధలు, కష్ాా లకు మ్ధయ హేతువాద ప్రంగా ప్ ంతన లేమి అనే్దేమీ లేదు . 
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డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను వేదనంత ప్ండితులు ఈ తీరామన్నన్నక్త ఎందుకు వచనచరో అక్ారణనన్నా 

ప్రజలు త్ లుస్ుక్ోవాలను కుంటే, వారు మీరు వార స్ిన,  Reasonable Faith, ను చదవాల్న. అన్నాటిా 

వివర్ంచనరు, చకకన్న ప్ుస్ుకం. ఐత్ే ఇప్ుపడు మ్ర్ంత లోత్ ైన స్మ్స్యను చూదనద ం అవినీతి లోంచి వచేచ 

స్మ్స్యను గమ్న్నాదనద ం. ఎందుక్తది మ్ర్ంత కషామ ైనది .  

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: స్రే. మ్ుగ్ంప్ు త్ేల్నకగా ఉండటం దీన్నక్త క్ారణం క్ావచుచ. నమ్రతగా 

వాదించినప్ుపడు మ్న అంశాన్నా న్నరూప్రిండం స్ులభమ్ౌతుంది. కనుక ఈ స్మ్స్య, " న్నజమే, దేవుడు, 

అవినీతి కలస్ి ఉండటం హతేువాదం ప్రక్ారం స్ాధయమే. ఐత్ే జరుగుతుంద న్ేనమ్మకం లేడంతునాది. ఈ 

లోకంలో ఉనా కష్ాా లను ద షిాలో ప్ర టుా కున్న చూస్్ు  స్రా శ్క్తు మ్ంతుడు, ప్ర్రమ్ామ్యుడ ైన దేవుడు ఉండటాన్నక్త 

వీలేల దు.   

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మ్ంచిది.  Bill, ఈ లోకంలో భాధలు కష్ాా లునాప్పటిక్త దేవుడు ఉన్నాడన్న 

చ ప్పడనన్నక్త మ్ూడు ప్రధననమ ైన క్ారణనలున్నాయన్న మీరు మ్ాకు చ ప్ాపరు.  

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను. ఈ  లోకంలో ఉనా భాధలు, కష్ాా లను బటిా  దేవుడు ఉండటం అస్భావమ్న్న 

చూప్రించే స్ాక్ష్యయధనరాల బరువును ఇప్పటికీ్ న్నస్ిు ికుడు భర్ంచ లేక ప్ర తున్నాడను కుంటున్నాను. దీన్నా 

చేయలేక ప్ర వడనన్నక్త మొదటి మ్ుఖ్యక్ారణం ఈ లోకంలో మ్నం చూస్ుు నా కష్ాా లకు, భాధలకు తగ్న 

క్ారణనలను దేవుడు చూప్రించ లేదన్న చ ప్పడనన్నక్త. తగ్న మ్న్ోప్ర్ణితి, జఞా నం మ్నకు ఇంత వరకు 

లభించలేదనే్ది అక్ారణం. అలపమ ైన మ్నషుయలంగా, జఞా నం లోను, అవగాహన లోను, క్ాలంలోను మ్నం 

క్ొన్నా  



6 

 

ప్ర్మితులలో ఉన్నాం. ఈలోకంలోక్త అవినీతిన్న భాధలను అనుమ్తించడనన్నక్త దేవున్నక్త ఉనా క్ారణనలను 

మ్న ప్ర్మిత జఞా నం అంగరకర్ంచక ప్ర వచుచ ఆయన అనంతు డ ైన దేవుడు, చర్తర అంత్నన్నా ఆయన ప్రా రంభం 

నుండి చూస్ి, తన ద ైవిక స్ంకలపం ప్రక్ారం స్మ్స్ుం జర్గేలా చేస్ాు డు. ఈ లోకంలోక్త అవినీతిన్న, భాధలను 

అనుమ్తించడనన్నక్త దేవున్నక్త ఉనా క్ారణనలను మ్న ప్రమ్ిత జఞా నం అంగరకర్ంచక  ప్ర వచుచ. ఆయన 

అనంతుడ ైన దేవుడు, చర్తర అంత్నన్నా ఆయన ప్రా రంభం నుండి చూస్ి, తన దవీక స్ంకలపం ప్రక్ారం స్మ్స్ుం 

జర్గేలా చేస్ాు డు. ఈ లోకంలోక్త అవినీతిన్న, భాధలను అనుమ్తించడనన్నక్త దేవున్నక్త ఉనా క్ారణనలు మ్నకునా 

ప్ర్మిత జఞా నం త్ో అరధం  చసే్ుక్ోడనన్నక్త మ్రొక వందస్ంవతిరాలు కూడన ప్టావచుచ అనగా మ్రో శ్త్నబాద ౦ 

ప్టావచుచ.  

మ్నవ చర్తర లో జరుగుతునా ప్రతిప్న్న కూడన, అది ఎంత చినా ద ైన, అది క్ాలంలో, రోదస్ిలో అలుపలమ ైన 

మ్న ఎడల, చరత్రలో మ్న మ నాడు ఎదురుచూడన్న నీటిప్ర ైన వచేచ చినా అలల వంటి ప్రభావాన్నా కల్నగ్స్ుు ంది 

ఈ ప్రభావాన్నా వివర్ంచనలంటే, వేగంగా అభివ దిధ  చ ందుతునా గందరగోళ్ప్ు స్ిదదంతమ్నే్, ఆధున్నక స్ ైనుి 

క్ష్ేతరంలో, ఆఫిరక్ా అరణనయలలో ఎకకడో  ఎండిన ప్ులలప్ర ై కురుచన స్ీత్నక్ోక చిలుక ర్కకల కదల్నకల వంటి చనలా 

అలపమ ైన స్ంఘటన, లోంచి వచిచన శ్క్తు తరాాత ఎప్ుపడో అటాల ంటిక్ స్మ్ుదరం ప్ర ైన భయంకర తుఫానును 

స్ షిాస్ుు ందన్న శాస్ు రజాులు కనుగొన్నారు. ఐత్ే ఆ చినా స్ీత్నక్ోక చిలుకను చూస్ుు నా వారు ఇలాంటి 

ప్ర్ణనమ్ాన్నా కలలో కూడన ఉహ ంచలేరు. స్రే, అదేవిధంగా, లోకంలో ఒక అమ్ాయకుడు కుేరంగా 

హతయచేయబడిత్ే, చినా ప్ాప్ లుకే్మియత్ో చన్నప్ర త్ే ఈ చినా అలప్రభావం చర్తరలో కనప్డుతుంది. కనుక 

దేవుడు అనుమ్తించిన ఈ స్ంఘటనల క్ారణనల్నా మ్నం మ్న జీవిత క్ాలంలో కనుగొన లేక ప్ర వచుచ. ఈ 

క్ారణనలు ఎంత్ో  స్ంక్తలషామ ైనవీ గనుక వాటిన్న ఊహ ంచడం అస్ాధయం క్ావచుచ. 
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కనుక , చనరతర మొతుంలో, మ్న వాల్న అంతటి మీను దవేుడు కుమ్మర్స్ుు నా అదుుత క ప్ను, ఆయన 

మ్ుందుగానే్ స్ంకల్నపంచిన విధంగా మ్నల్నా నడిప్రిస్ుు నా తీరును ప్ర్శీల్నంచినప్ుపడు, ఈ లోకంలో మ్నం 

నే్రుగా చూస్ుు నా అవినీతినీ, భాదల్నా కల్నగ్ంచ డనన్నక్త దేవున్నక్త తగ్నంత బలమ ైన నైె్తిక క్ారణనలేవీ లేవన్న, 

చ ప్పడం వలన ప్రయోజన మ్ండదన్న మీరు గుర్ుంచ గలరనుకుంటాను .  

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఈ లోకంలో అవినీతి భాధలునాప్టిక్త దేవుడు ఉండటం స్ాధయమేమ్న్న మీరు 

చ ప్పడనన్నక్త ర్ండవ క్ారణం ఈ లోకంలో అవినీతి ఉండ టాన్నా అంగరకర్ంచే క్ొన్నా లేఖ్న్నలు బ ైబిలు లో వార య 

బడినయన్నారు. వాటిలో స్ంబంధమేమిటి? 

క్్ర ైడా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: స్ువుల దేవుడునాటై్త్ే ఈ లోకంలో అవినీతి ఉండటం స్ాధయమేనన్న స్ూచించే, 

అనే్క లేఖ్న్నలు వచన్నలు మ్నకు బ ైబిల్రంధంలో కన్నప్రిస్ాు యి. దీన్న అరధమేమిట౦ట ే 

క్్రైస్ువ స్ిదనద ంతం, ఈ లోకంలో అవీనీతి, భాధలు స్హజమనేన్న భోదిస్ుు నాది.ఐత్ే, ఇలాంటి క్ొన్నా స్ిదధంత్నలన్న 

గమ్న్నదనద ం. మొదటి స్ిదనద ంతం, ఈ లోకంలో మ్నవ జీవిత లక్షయం, కే్వలం స్ంత్ోషం మ్ాతరమే క్ాదు. దేవున్న 

గుర్ంచి త్ లుస్ుక్ోవాల్న. భాధలున్నాయనే్ స్మ్స్యకు ఇవాబడిన క్ారణం కషామ ైనదిగా ఎందుకు 

కన్నప్రిస్ుు నాదంటే, దేవుడునా ట్లల త్ే, మ్నం ఈ లోకంలో కష్ాా లేల కుండన స్ంత్ోషంగా జీవించనలన్న తలుస్ూు  

ఉంటాం. 

తన మ్నవ ప్ర ంప్ుడు జీవులు వ దిధ  చ ందడనన్నక్త. మ్ంచి సి్లానే్ారపరచడమ ేదేవున్న ప్న్న అంటాం.ఐత్ే క్్రైస్ువ 

ద కపధంలో ఇది తప్ప మ్నం దేవున్న ప్ర ంప్ుడు జీవులం క్ాదు. 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను  
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డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఈ లోకంలో స్ంత్ోషంగా జీవించడమ్నే్దే మ్ానవ లక్షయం క్ాదు. దేవున్న గుర్ంచి 

మ్నం ప్ూర్ుగా త్ లుస్ుకుంటే, అది మ్నకు ప్ర్ప్ూరితను, మ్ానవస్ంత్ోష్ాన్నా అందజేస్ుు ంది. ఈ లోకంలో 

ప్రజలు చేస్్ అనే్క ప్ాప్ాలు మ్ానవులకు స్ంత్ోష్ాన్నా కల్నగ్స్ాు యన్న చ ప్పడనన్నక్త వీలులేదు.ఐత్ే అవి దేవున్న 

గుర్ంచి లొతుగా త్ లుస్ుక్ోవడనన్నక్త మ్నకు ఉప్యోగప్డవచుచ. ఈ లోకంలో ఉనా అవినీతి, కష్ాా లు 

మ్ూలంగా దేవుడు ఈ ప్ాప్ాలను, ప్రజలు తనను గుర్ంచి మ్ర్ంత బాగాత్ లుస్ుక్ోడనన్నక్త 

ఉప్యోగ్ంచుకుంటున్నాడన్న చ ప్పవచుచ. 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను . దేవుడిన్న, ఆయన స్ంకలపలను ఎదిర్ంచి తిర్గ బడటమ ేబ ైబిలు 

స్ంబంధిత ర్ండవ క్ారణనమ్న్నారు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: న్నజమే. మ్ానవాళ్ల ఆతమ ప్రంగా దేవున్న స్ంకలాపలను వయతిరేక్తస్ూు  ఉనాది. 

మ్న్నషి నీతిన్న విస్ర్ిస్ుు న్నాడు. మ్న్నష ిఅవినీతి లోను ప్ాప్ాల లోను ప్ూర్ుగా మ్ున్నగ ్ప్ర యాడు. ఒకన్న యిడెల 

మ్రొకడు నే్డు ఈ లోకంలో చూప్రిస్ుు నా అమ్ానుషయతాం, మ్ానవాళ్ల ఆతమ బాటలో దనర్తప్రిప ప్ర యి, దేవున్న 

దూరంగా త్ొలగ్ ప్ర తునాదన్న స్పషాంగా త్ లుప్ుతునాది. దేవుడు దనీ్నా అప్ుచేయడన్న బ ైబిలు చ ప్ుతునాది. 

అవినీతిన్న ఆయన క్ొకస్గాన్నస్ుడు. దేవున్న క్షమ్ాప్ణ, శుదిదకరణ, రక్షణలు మ్నకు ఎంత  

అవస్రమో ఇది త్ లుప్ుతునాది.  

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను, కనుక, బ ైబిల్ చదివే క్్రైస్ువులు లోకంలో ఈ ప్ాప్ాన్నా చూస్ి ఆశ్చయరయ 

ప్ర వడం లేదు. 
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డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: లేన్ేలేదు. అంత్ే క్ాకుండన, మ్నం దేవున్నక్త దూరాన్నక్త దూరమ ైప్ర వడం చూస్ి 

లోకంలో ప్ాప్ం తప్పక ఉంటుందన్న ఎదురుచూస్ుు న్నాడు. 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  దేవున్న గుర్ంచిన జఞా నం, న్నతయజీవాన్నక్త తీస్ుకు వెళ్ళు తుందన్న, ఇది చనల 

మ్ుఖ్యమ ైన మ్ూడవ బ ైబిల్ స్ిదనధ ంత మ్న్న మీరున్నారు . 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఇది న్నజంగా చనలా మ్ుఖ్యమ ైనది. జీవితం ఇంతటిత్ో మ్ుగ్స్ిప్ర దు .బ ైబిల్ 

ద కపధంలో, ఇది మ్నల్నా దేవున్న న్నతయమ ైన విందు భోజనశాలకుమ్ుందునా చినా ఇరుకు మ్తరమే. ఈ 

లోకంలోన్న భాధలను, కష్ాా లను ఎఒత్ో ధ ైరయంగా దేవున్నప్ర ై ఆధనరప్డి ఎదిర్ంచి న్నల్నచిన ప్రజలందరు, ఈ 

జీవిత్నన్నా వెనక్తక తిర్గ్ చూస్ి, ప్రలోకంలో ఇప్ుపడు వారు అనుభవిస్ుు నా ఈ స్ుఖ్ స్ంత్ోష్ాలను ప్ ంద 

డనన్నక్ోస్ం ఈ లోకంలో భాదల్నా అనే్క  లక్షల స్ారుల  అనుభవించ వచుచ నంటారు.    

అప్ర స్ాు లుడు ప్ౌలు జీవితంలో ప్లుమ్ారుల  ఎన్ోా ఘోరమ ైన శ్మే్లను అనుభవించనడు.ఐనను, క్ావున మేమ్ు 

అధ ైరయ ప్డమ్ు. మేమ్ు ద శ్యమ ైన వాటిన్న చూడక అద శ్యమ ైన వాటినే్  న్నదనన్నంచి చూచుచున్నామ్ు గనుక 

క్షణమ్ాతరమ్ుండు మ్ా చులకన్న శ్మే్  మ్క్ోరకు అంత కంటకు ఎకుకవగా  న్నతయమ ైన మ్హ మ్ భారమ్ును మ్ా 

అందర్ మ్నస్ులలో  కలుగ జేయుచునాది.ఏలయనగా దుర షయమ ైనవి అన్నతయమ్ులు. అద షయమ ైనవి 

న్నతయమ్ులు అన్న అతడన్నాడు. 

ఈ లోకంలో కలుగు భాధలకు కష్ాా లకు బదులుగా దేవుడు తన బిడడలకు ప్రలోకంలో అందజేస్్ న్నతయమ ైన 

మ్హ మ్ భారమ్ు అధిక మ నైదన్న అప్ర స్ాు లుడు ప్ౌలు ఉహ ంచి రాస్ుు న్నాడు. ప్రలోక్ాప్ు మ్హ మ్  భారప్ు 

బరువు అధికం గనుక దనన్నన్న ఈ లోకప్ు భాదనలత్ో ప్ర లచడం కుదరదంటున్నాడు. దీన్నా ఆలోచించి 
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చూడండి.దేవున్నత్ో న్నతయతాంలో ఎంత ఎకుకవ క్ాలం గడిప్రిత్ే ఈ లోకంలో మ్నం అనుభావిచిన కష్ాా లు భాదల 

ప్రభావం అంత తకుకవగా కన్నప్రిస్ుు ంటుంది. అందుకే్ ప్ౌలు దనన్నన్న క్షణకలమ్ుండు మ్చులక్తా శ్మే్ అన్నాడు. 

అతడు శ్మే్ ప్డిన వార్న్న గుర్ంచి న్నరలక్షయంగా మ్ాటాల డటం లేదు.  తీవర శ్మే్లను అతడు అనుభవించనడు.ఐత్ే 

ప్రలోకప్ు వెలుగులో  నుండి ప్రశీల్నంచి చూస్్ు , దేవుడు తన బిడడలకు ప్రలోకంలో అందించే దీవేనల్నా ఈ 

లోకప్ు శ్మే్లత్ో ప్ర లచడం కుదరదన్న అతడు గేహ ంచనడు.   

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  దేవున్న గుర్ంచిన జఞా న్నన్నక్త స్ంభందిచినన్నలుగవ బ ైబిల్ క్ారణం 

లెక్తకంచరాన్నమేలులు అన్నారు.వివర్ంచండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: నే్న్నప్ుపడు చ ప్రిపన వాకయభాగంలో ప్ౌలు ఈ అంశాన్నా కూడన ప్రస్ాు వించనడు మ్నకు 

ప్రలోకంలో లభించబో యియ దవీేనల్నా ఈ లోకంలో మ్న మ్నుభవించినకష్ాా లత్ో ప్ర ల్నచ చూడ 

కూడదన్నాడు.అనంత మ ైన మ్ంచి తన్నన్నక్త, ప్ర్రమ్కు ఆధనర భుతుడ ైన దేవున్న త్ లుస్ుక్ోవాల్న. ఈలోకప్ు 

శ్మే్లను దనన్నత్ో ప్ర ల్నచ చూడకూడదు. కనుక దేవున్న త్ లుస్ుకునా వయక్తు అతడ న్నాకష్ాా లననుభవించిన, 

అభాధ ఎంత ఘొరమ ైనద ైన్న దేవుడు న్నకు మేలు చేశాడన గలడు. ఎందుకంటే, దేవుడు ఎంత్ో మ్ంచివాడన్న 

అతడిక్త త్ లుస్ు. 

ఈ న్నలుగు క్్రైస్ువ స్ిదనద ంత్నలు , ఈ లోకంలో అవినీతి, భాధలునాందుకు దేవుడు ఉంటం అస్ాధయమ్న్న క్ొందరు  

ప్ండితులుచ ప్ుపతునా మ్ాటను ఎంత్ోగాన్ో బాలహ న ప్రుస్ుు న్నాయి.కనుక ఈ వాదనల నన్నాటిన్న ప్ర్శీల్నస్్ు  

ఈ లోకంలో ఉనా అవినీతి భాధలను బటిా  క్్రైస్ువ దేవుడు లేడన్నచ ప్పడనన్నక్త వీలు లేదన్నప్రిస్ుు ంది. 
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అంత్ే క్ాకుండన,  క్్రైస్ువ దేవుడు౦డడనన్నా బటిా  మ్నం ఈ లోకంలోన్న అవినీతిన్న, భాదల్నా చూడడనన్నక్త తగ్న 

అవక్ాశాలు లభిస్ుు న్నాయను కుంటునాను. 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  స్రే,  Bill,ఇప్ుపడు మ్నం  వెనక్్కళ్లు మ్ూడవ అంశ్ం ప్రక్ారం దేవుడు 

ఉనాప్పటి క్త ఆయన ఈ లోకంలో అవినీతిన్న ఎందుకు అనుమ్తిస్ుు న్నాడనే్ విషయాన్నా గుర్ంచి క్ొంచ ం 

లొతుగా ప్ర్శీల్నందనద ం 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: మ్ంచిది. దేవుడు ఉండే అవక్ాశ్ం లేదన్న న్నస్ిు కులు చ ప్రిపన వెంటనే్, దేన్నక్త 

స్ంబందించిఅవకశ్ం లేదన్న చ ప్ుపతున్నారన్న మ్నం వార్న్న అడగాల్న.చూడండి అవకశాలనే్వీ ఎలలప్ుపడు 

నే్ప్ధయంప్ు స్మ్ాచనరం త్ో జత ప్డి ఉంటాయి. ఉదనహరణకు,  Sven, SWEDENలో ప్ుటిాన 

యువకుదనుకు౦దన౦ Swedishయువకులోల  90 శాతం మ్ంది మ్ంచులో స్ ైకయింగేచస్ాు రనుకు౦దన౦కనుక ఈ 

నే్ప్ధయ స్మ్ాచనరాన్నాకల్నప్రి ఆలోచించి చూస్్ు   Sven,కూడన స్కయర్ఉండే అవక్ాశాలుఎకుకవగానే్ ఉన్నాయి. 

ఐత్ే,  Sven కు ఒక కల్ననీ ఒక చేతినీ స్రిరరలో త్ొలగ్ంచనరన్న మీకు ఇప్ుడు అదనప్ు స్మ్ాచనరం 

లభించినడనుక్ొండి.SWEDENలో ఇలాంటి వాళ్ులోల  95శాతం స్కయింగ్ చేయరు . కనుక ఈ క్ొతు  నే్ప్ధయ 

స్మ్ాచనరాన్నా జోడించి మ్నం ఆలోచించి చూస్్ు    Sven స్కయింగేచస్్ అవక్ాశ్ం చనలా తకుకవ. కనుక, 

దేవుడు ఉండడనన్నక్త అవక్ాశ్ం లేదన్న మీత్ో ఎవర్రన్న చ ప్రతి్ే " దేన్నక్త స్ంభందించి ఇలాంటి అవక్ాశ్ం 

లేదంటున్నారన్నఅడగాల్న. లోకంలోన్న అవినీతినీ, భాదల్నా బటిా  చ ప్ుతున్నారా? చూడండి. మీ నే్ప్ధయప్ు 

స్మ్ాచనరంలో దీన్నా మ్తరమ ేచుస్ుు నాటలయిత్ే, దనే్నక్త స్ంభందించి మ్ాతరమే ప్ర్శీల్నస్్ు  దేవుడు 

లేదన్నప్రించడంలో ఎలాంటి ఆశ్యరయం లేదు. ఐత్ే ఈ అంశ్ంలో మ్ుఖ్యమ ైన ప్రశ్ా అదిక్ాదు.ఔను? మ్ుఖ్యమ ైన 

ప్రశ్ా ఏమిటనగా, ఈ నే్ప్ధయ ఉ స్మ్ాచనరాన్నక్త స్ంభందించి ఆలోచించి చూస్్ు  దేవుడు ఉందట మ్నే్ది 



12 

 

స్ాధయమేన్న అనే్ ప్రశ్ా దేవున్న ఉన్నక్తక్త స్ంభందించిన నే్ప్ధయప్ు స్మ్ాచనరాన్నా మ్నం మ తుంగా ప్ర్శీల్నంచి 

చూస్్ు . దేవుడు లేదన్న ఈ లోకంలోన్న అవినీతి, కష్ాా లు ఒక వెళ్ు చేప్ుతునాటిల న్న కూడన ఆయన 

ఉన్నాదనే్ందుక్ే అవక్ాశాలు ఎకుకవగా ఉన్నాయన్న న్నకు నమ్మకం కలుగుతునాది. 

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీరు చ ప్రిపన స్ిదధంత్నన్నా బలప్రుస్ుు నా అనే్క స్ంగతులు ఉన్నాయన్న 

మీరంటున్నారు. వాటిన్న గుర్ంచి చ ప్రిపంది. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: నే్ను జర్ప్రిన చరచల లోను, వార స్ిన వాయస్ాలలోను దేవుడు ఉన్నాడన్న నే్ను 

ప్లుమ్ారుల  వాదించనను. ఉదనహరణకు ఈ జగతుు  ఉన్నక్తలోక్త రావడనన్నక్త దేవుడు మ్ుఖ్యమ ైన క్ారణమ్న్న నే్ను 

గటిా గా నమ్మతున్నాను.అలపమ ైన గతంలో, ఈ జగతుు  ప్రా రంభమ్వాడనన్నక్త దేవుడే మ్ుఖ్యమ ైన 

క్ారణమ్నుకుంటున్నాను.జఞా న యుకు మ ైన జీవరాస్ుల మ్నుగడ క్ొరకు జగతుు ను శేుతి చ యయడనన్నక్త దేవుడే 

మ్ుఖ్యమ ైన క్ారణం. ఈ లోకంలో నైె్తిక విలువలు భాదయతలు న్నల్నచి  ఉన్నాయంటే, డనన్నక్త మ్ుఖ్యమ ైన క్ారణం 

దేవుడు ఉందటమ ేనంటున్నాను.యియస్ు జీవితం, మ్రణం, ప్ునరుత్నద న్న లకు స్ంభందించిన చనర్తిరక స్త్నయల 

దనారా దేవుడు ఉన్నాడనే్  స్ంగతి రుజువు అవుతునాదంటున్నాను. కనుక, దేవున్న ఉన్నక్తక్త స్ంభందించిన 

నే్ప్ధయప్ు స్మ్ాచనరాన్నా ప్ర్శీల్నంచి చూస్్ు  దేవుడు ఉన్నాడనే్ స్ంగతిన్న ఈ వాదనలు దేవుడు లేడన్న ఈ 

లోకంలో న్న అవినీతి, కష్ాా  ఒక వేళ్ చ ప్ుతునా టలయిన్న కూడన - ఈ వాదనల్నా బటిా  దేవుడు ఉనాదన్న మ్నం 

నమిమతీరాల్న. అవినీతి స్మ్స్యను మ్న మ్ుందుంచు తునా వారు, న్నణనన్నక్త మ్రో వెైప్ున మ్రేమీ లేదన్న 

ప్ర రాటుగా తలుస్ుు న్నారు.ఐత్,ే న్నజఞన్నక్త, న్నణయన్నక్త మ్రోవెైప్ున దేవుడు న్నాడన్నకచిచతంగా న్నరూప్రించే 

బలమ ైన స్ాక్ష్యయధనరాల లోకంలోన్న అవినీతి, భాధలు, దేవుడు లేకుండన చేశాయనే్ వాదనన్నా ప్ూర్ుగా ఓడించి 

ప్ారవేశాయి. 
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డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను bill, లోకంలో అవినీతి స్మ్స్య. న్నజఞన్నక్త, దేవుడు ఉన్నాడన్న 

న్నరుప్రిస్ుు నా దన్న మీరు మీ ప్ుస్ుకంలో వార స్ి ప్ాటకులందర్న్న ఆశ్చరయప్ర్చనరు వివరం్చండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఈ మ్ాట, లోకంలోన్న బాహయమ ైన నైె్తిక విలువల కు దేవుడు మ్ంచి వివరణ 

న్నవాగలడన్ననే్ను ప్రస్ాు వించిన వాదనన్నక్త స్ంభందించినది.మ్ంచి చ డు విభజంచే క్ొలమ్ానంగా దేవుడు 

ఉండకప్ర త్ే, ఇక బాహయమ ైన  నైె్తిక విలువలు అనే్వే ఉండవు ఇవి, జీవప్ర్ణనమ్ప్రక్తయే లో నుండి, స్ామ్జక 

న్నభందనలలో నుండి, మ్న మ్నుిులోలోక్త వచిచ న్నల్నచినవిగా మ్ారత్నయి. 

కనుక, మ్నం ఈ విధంగా వాదించగలమ్ు.మొదటి స్ిదనద ంతం దేవుడు లేక ప్ త్ే బాహయమ ైన నైె్తిక 

విలువలనే్మి ఉండవు.ప్లు న్నస్ిు కులు ఈ మ్ాట నంగరకర్స్ిున్నారు. ర్ండవ అంశ్ం. ప్ాప్ం ఉనాదన్న 

న్నస్ిు కులు వాదిస్ుు న్నారు.మ్ూడు : కనుక ప్ త్ే బాహయమ ైన నైె్తిక విలువలు కూడన ఉన్నాయి. క్ొన్నా 

స్ంగతులు ప్ాప్ంత్ో న్నండి ఉన్నాయి. కనుక, న్నలుగవ  స్ిదనద ంతంగా మ్నం దేవుడు ఉన్నాదనన్న చ ప్ాపల్న. 

దీన్నక్త వయతిరేఖ్ంగా, మ్ానస్ిక స్ాు యిలో, దేవుడు ఉన్నాడనే్ మ్ాటను, అవినీతి భాధలు ప్రశ్నాస్ుు నాటుల  

కన్నప్రిస్ుు న్నా, లోత్ ైన వేదనంత ప్రమ ైన స్ాి యిలో అవినీతి, దేవుడున్నాడన్న న్నరూప్రసి్ుు ంది. ఎందుకంటే, 

దేవుడు లేక ప్ర యినట్లల టే , మ్ంచి, చ డులు లోకంలో ఉండవు.  

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  bill , అవినీతిక్త స్ంభందించిన మ్ుఖ్యమ ైన స్మ్స్యను గుర్ంచి క్్రైస్ువ విశాాస్ం 

త్ లుప్ుతునాదనే్స్ంగాతికుడన ప్రజలు గేహ ంచడం చనలా మ్ుఖ్యమ్న్న నే్ను తలుస్ుు న్నాను. 
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డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: అది న్నజమే, అవినీతి స్మ్స్యకు స్పందనగా అందించబడుతునా ఈ తంతర మ ైన 

వాయఖ్ాయన్నలు, జీవితంలోన్న కష్ాా లు భాదల వలన విప్రరత మ్ానస్ిక వేదనలో ఉనా వయక్తుక్త ఆదరణను అందించి 

ఓదనరచడనన్నక్త ప్న్నక్త రావు  

ప్ాప్ాన్నక్త స్ంబంధించిన మ్ానస్ిక స్మ్స్య గుర్ంచి క్్రైస్ువ విశాాస్ం ఏమి చేప్ుతునాదనే్దే ఇకకడ మ్న ప్రశ్ా 

క్్రైస్ువయం జఞవాబు చ ప్ుపతునాది, జఞన్ ! జగతుు ను  స్ స్ిాంచిన దేవుడు ఎకకడో  దూరంగా, త్నను స్ షిాంచిన 

లోక్ాన్నా ఏమిప్టిా ంచు క్ోకుండన న్నలబడడనన్న ఇది చ ప్ుు నాది.అంత్ే క్ాదు, ప్ర్రమ్ామ్యుడ ైన ప్రలోకప్ు తండిర 

మ్న భాధలను కష్ాా లను ప్ంచుక్ోకుంటాడు.న్నజఞన్నక్త, ఆయన యియస్ుకీ్సే్ుు  స్ారూప్ంలో మ్ానవాచర్తర లోక్త 

ప్రవేశ్నంచి మ్న బాధలను ప్ాప్ాన్నా త్ననే్ భర్ంచి మ్న త్ోటి కలస్ి ప్ర యాడు. 

నే్డు లోకంలో ఉనాత శరణేి వేదనంతులలో ఒకర్రన ఆల్నాన్ Plantinga ఈ స్మ్స్యను గుర్ంచి ప్రజలకు ఈ 

రకమ ైన వివరణను త్ ల్నప్ాడు మ్ానవులు వేదనలోల  బాధలలో మ్గ్్  ప్ర తుండగా, దేవుడు నె్మ్మదిగాచూస్ూు  

కూరుచంటాడన్న క్్రైస్ువులు తలంచడం లేదు ఆయన మ్న కష్ాా లను ప్ంచుకుంటాడు. తిరతాంలో ర్ండు వయక్తు 

యిెైన తన కుమ్ారుడు ఎంత్ో కుేరంగా అవమ్న కరంగా స్ిలువ ప్ర ైన వేలాడుతూ౦డగా, ఆయన 

అద శాన్నాచూచి దుుఃఖ్ంత్ో కుమిల్న ప్ర యాడు. ప్ాప్ాన్నా, మ్రణనన్నా,ఈ లోక్ాన్నా వేధిస్ుు నా అవినీతిన్న 

జయించి, మ్నం ఎనాడూ ఉహ ంచ లేనంత మ్హ మ్కరమ ైన జీవిత్నన్నా మ్నకు ఇవాడనన్నక్త యియస్ు 

కీ్సే్ుు స్ిలువెైన నరకప్ు వేదనలను కూడన భర్ంచనడు మ్నవ జఞా నంత్ో మ్నం ఎనాడూ ఉహ ంచ లేనంత ఘోర 

హ ంస్ల్నా మ్న క్ోస్ం స్ిలువ ప్ర ై స్హ ంచ డనన్నక్త స్ిదనద మ్యాయడు . 

చూడండి, మ్న కలలో కూడన  ఉహ ంచ లేనంత ఘోరమ నై శ్మే్లను యియస్ు కీ్సే్ుు   భర్ంచనడు. ఈ లోకమ్ంత 

ప్ాప్ప్ు శ్నక్షను ఆయన స్హ ంచనడు. కనుక అవినీతి గురం్చిన మ్ానస్ిక స్మ్స్యను చూస్ి నప్ుపడు, 
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ఏస్ుకీ్సే్ుు  ప్రభువు కలార్స్ిలువ ప్ర ైన మ్నక్ోస్ం. మ్న ప్ర ై నునా ప్ర్రమ్ను బటిా  అనుభవించిన శ్మే్ల్నా 

తలచినప్ుపడు, మ్హ మ్లో ఆయనత్ో చేరేందుకు నే్ను వేలెల ంతవరకు, ఈ లోకంలోన్న శ్మే్ల్నా, భాదనల్నా 

స్హ ంచడనన్నక్త తగ్న శ్క్తునీదయ చేస్ాు డన్న నమ్ుమతున్నాను.  

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఆరోగయ స్మ్స్యల వలన గాన్న, జీవితంలో స్ంభవించినక్ీడు వలన గాన్న, లేక 

తమ్ ప్రిరయుల మ్రణం వలన కుంగ్ప్ర యిన వార్క్త గాన్న మీరు చ ప్ర్ప ప్రర త్నిహ వచన్నలేమిటి?  

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: యియస్ుకీ్సే్ుు  గాయాలను గురం్చి ధనయన్నంచ మ్న్న, న్ననుా, దేవున్న వదదకు తీస్ుకు 

రావడనన్నక్త ఆయన స్ిలువ ప్ర ైన భర్ంచిన శ్మే్ల్నా గుర్ంచి ఆలోచించ మ్న్న ప్రర తిహ స్ూు నాను.ఇది ఈ 

లోకంలో నీవు భర్ంచ వలస్ి ఉనా శ్మే్ల్నా భర్ంచడనన్నక్త తగ్న శ్క్తున్న ఇస్ుు ంది. దీన్నక్త  

Joni Eareckson Tada,మ్ంచి ఉదనహరణ, ప్లువుర్క్త ఈమే అంటే ఇషాం. ప్దహిేడేళ్ు వయస్ుిలో 

ద బబతగ్ల్న క్ాళ్ళు చేతులు చచుచబడనడ యి. నలబ ైఐదేళ్ళు గా weel చ ైర్ లోన్ే ఉనాద.ి ఇప్ుపడు రొమ్ుమ 

కే్నిర్. శ్రరరమ్ంత్నన్ొప్రిప ఐన్న కీ్సే్ుు ను అంగరకర్ంచిస్ంత్ోషంగా జీవిస్ుు నాది. విప్రరత కష్ాా లనుఅనుభవించిన్న 

ప్రజలకు ఉయోగాకరంగా జీవిత్నన్నా గడుప్ుతునాది.ఈ జీవితం లోన్న వేదన భాధలలో కూడన స్ంత్ోష్ాన్నా 

కనుగొనడనన్నక్త, దేవున్నత్ో న్నతయక్ాలమ్ుండ ందుకు వీళ్ుంత వరకు ఆయన యొకక మ్ంచి తన్నన్నా ప్ర్రమ్ను 

నమ్ుమడనన్నక్త, గొప్ప ప్రతి ఫలాన్నా ప్ ందడనన్నక్త ఆమ  జీవితం మ్నకు మ్ాదిర్గా ఉప్యోగప్డనల్న.  

డన. జఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ప్రజలారా ! నే్టి క్ారయకమే్ంలోన్న అంశాలు నచిినటలయిత్ే దేవుడు మీ యిెడల 

ఆస్క్తున్న కల్నగ్ ఉన్నాడన్న, మీరు చేస్ుు నా ప్నులోల  ప్రమయేం కల్నపంచు కున్న మీకు 

స్హ్వయప్దనలనుకుంటున్నాడన్న గేహ ంచండి.వచేచవారం క్ొన్నా మ్ుఖ్యమ ైన ప్రశ్ాలకు 
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జవాబులన్నవాబో తున్నాం, యియస్ు ఎవరు? న్నలుగు స్ువరులోల న్న మ్ాటల్నా ఆయనే్ చ ప్ాపడన్న ఎలా చ ప్పగలం? 

అది చనలామ్ుఖ్యమ ైన ప్రర గాే ం దనన్నన్న తప్పకచుడండి. 

 

***** 

మ్ా మ్ర్న్నా టీవీ ప్రర గాే మ్ల్నా  చూస్్ందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చ స్ుక్ొండి 

"యియస్ు కీ్సే్ుు ను అంగరకర్ంచడనన్నక్త ప్రా ర్ించు" @ JAshow.org ను 

 

ద జఞన్ ఆంకర్ బర్్ ష్ర  

ప్ర సా్ట బాక్ి 8977 

చటానూగా, TN 37414 అమ ర్క్ా. 

మ్ా వెబ్ స్ ైట్: JAshow.org 

 

 
 


